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Pilly SMS

Om produktet
Pilly SMS er en automatisk medisindispenser som sørger for at du får rett 
medisin til rett tid. Pilly SMS varsler når en medisindose skal tas.

Denne brukerinformasjonen skal hjelpe deg å bli kjent med produktet og 
vil ta for seg hvordan produktet brukes. 



Hensikt
Ved å bruke Pilly SMS får du tatt medisinene dine til rett tid uten bekymring 
for at medisinen blir uteglemt eller tatt feil.

Hvordan fungerer Pilly SMS?
Pilly SMS er en automatisk medisindosett med 28 doseringsrom som 
varsler deg ved å blinke og/eller gi lyd når medisinen skal tas. 
Inni dispenseren ligger et medisinbrett som roterer fram riktig dose til riktig 
tid. 

For å ta medisinen snus dosetten opp ned og medisinen faller ned i 
hånden din. Dosetten er robust og lett å ta med hvor enn du måtte ønske å 
dra. 

Dosetten kan stilles inn til å gi medisin en eller flere ganger om dagen. 
Det er hjemmesykepleien som setter disse innstillingene i følge din 

Hva skjer om jeg ikke husker å ta medisinen min?
Hvis du ikke har tatt medisinene dine i løpet av den tiden Pilly SMS er satt 
til å varsle, så vil dosetten sende en melding til hjemmesykepleien (eller til 
pårørende) som sier at du ikke har tatt medisinene dine. Da vil de ta 
kontakt med deg for å minne deg på å ta medisinen.



Hvilken opplæring får jeg?
Hjemmesykepleien vil gi deg egen opplæring i bruk av Pilly SMS. Du vil 
lære hvordan du skal ta medisinen din, og du vil bli vist hvordan Pilly SMS 
fungerer. Du vil også få opplæring i hvordan du kan ta medisinen din før 
den angitte tiden, og hvordan du kan bruke medisindispenseren slik det er 
best for nettopp deg. 



Ekstrautstyr
Tippe, f.eks for de med nedsatt 
funksjon i armer, eller nedsatt syn.



Når det er tid for å ta medisinen 
varsler Pilly SMS med lys og/eller 
lyd.

Snu Pilly SMS opp ned, og tøm 
medisinen i hånden.

Sjekk at dosekammeret er tomt for 
medisiner.

Hvordan ta medisinen
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Pilly SMS vendes rolig opp ned 
2 ganger. Det skal komme 
kvitteringslyd for begge 
vendingene.

Snu Pilly SMS opp ned, og tøm 
medisinen i hånden.

Sjekk at dosekammeret er tomt for 
medisiner.

Forhåndsutmating fra Pilly SMS
(Gjelder der Pilly SMS er stilt inn med forhåndsutmating)
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Pilly SMS vil så varsle med lys 
og/eller lyd på vanlig måte.



Nyttig informasjon

Teknisk data om dispenseren
Dimensjoner: diameter 190mm og høyde 56mm
Vekt: 390 gram eller 490 gram med batterier
Volum: Omtrent 10ml per doseringsrom
Batterier: 6V (4x1.5V AA Alkaline batterier)

Statussjekker

Status på dosene

1. Tipp dispenseren omtrent 30 grader med fronten 
   vendt mot deg.

2. Skjermen skal da vise en skiftende informasjon over 
    skjermen med neste dose, hvor mange doser som er 
    igjen og batterinivået.
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Rengjøring
Pilly SMS kan vaskes over med en lett fuktig klut.
Medisinbrettet kan vaskes i varmt vann eller i vaskemaskinen 
(Høyeste temperatur er 50 grader).



Status på dosene

1. Tipp dispenseren omtrent 30 grader med fronten 
   vendt mot deg.

2. Skjermen skal da vise en skiftende informasjon over 
    skjermen med neste dose, hvor mange doser som er 
    igjen og batterinivået.

Feilkoder

1 : ERR 01 :
Dispenseren er blitt forhindret fra å rotere for å lukke et rom i 
medisinbrettet. Dette kan være fordi noe sperrer for medisinbrettet, fordi 
tannhjulet ikke har kontakt med medisinbrettet eller fordi det er noe galt 
med sensoren som sørger for at medisinbrettet er riktig justert. 

2 : ERR 04 : 
Dispenseren er blitt forhindret i å rotere til neste dose. 
Årsakene kan være de samme som beskrevet for ERR 01.

3 : ERR 08 :
Dersom Pilly ligger opp ned, vil ikke en ny dose bli tilgjengelig før 
dispenseren snus rett vei. Om en eller flere hele varslingsperioder 
passerer, mens dispenseren ligger opp ned, vil dosene som ikke er tatt bli 
kjørt forbi når dispenseren blir satt rett vei. Hvis det ikke er flere doser igjen 
i dispenseren etter at dette har skjedd, utløses ERR 08.

4 : ERR 10 :
Dette er koden for batterifeil. Denne oppstår dersom batteriet er svært 
nært å være tomt, eller er satt i feil. 
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